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I. BENDRIEJI KULTŪROSPAVELDOOBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso Klebonijos pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28130
3. Adresas Užupio g. 15
4. Valdytojas________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/jurid inio asm ens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, t el. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________

II. KULTŪROS PAVELDOOBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris - pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su rūsiu PR kampe (XX a. pab.-XXI a. pr.

paaukštinta ir įrengta pastogė, plokštuminiai, tūriniai stoglangiai, R fasaduose suformuoti balkonai);
stogo forma - pastato - trišlaitė, verandos - dvišlaitė (stogo nuolydis iš dalies pakitęs); stogo dangos
medžiaga - molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai - V fasado 2 tarpsnių gelsvų
molio plytų mūro dūmtraukis su karnizu (būklė gera);

aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (II a. Š, V buvusios medinės sienos naujai išmūrytos
XX a. pab.-XXI a. pr. praplečiant patalpą; būklė patenkinama); sienų angos, nišos - fasadų stačiakampės,
segmentinių sąramų, apskritos langų ir durų angos (dalis angų atidengta po 1997 m. architektūrinių
tyrimų, Š fasado II a. V lango anga praplatinta, P korpuso R fasado balkono anga suformuota XX a.
pab.-XXI a. pr. iš buvusios lango angos, nekeičiant pločio; būklė patenkinama); stačiakampės,
segmentinių sąramų vidaus durų angos ir nišos (dalis nišų, angų atidengta po 1997 m. architektūrinių
tyrimų, dalis II a. angų rekonstruota; būklė gera, patenkinama);

fasadų architektūros tūrinės detalės - medinės uždaros verandos tipas Š fasade (veranda perstatyta
XXI a. pr.; būklė gera); tinkuoto plytų mūro kontraforsas R fasade (būklė gera); fasadų apdaila ir
puošyba - tinko tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su molio plytų mūro rūsio sienomis PR kampe (pamatas netyrinėtas; rūsio
sienų būklė gera); molio plytų-akmenų mūro sienos (-būklė gera); molio plytų mūro rūsio cilindrinis
skliautas (būklė gera); I a. molio plytų mūro tinkuoti kryžminiai, cilindriniai su liunetėmis skliautai (I a.
patalpos Nr. 5 skliautas netinkuotas; būklė gera); II a. medinės sijinės perdangos, patalpos Nr. 1 medinės
sijinės perdangos tipas (būklė gera); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - I
a. medinių laiptų tipas (būklė gera); inžinerinė įranga - II a. patalpos Nr. 1 glazūruotų koklių krosnis su
karūna (būklė gera); I a. hipokaustinio šildymo kanalas (netyrinėtas, dalis kanalo apmūryta kokliais);
stalių ir kit i gaminiai - I, II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (išskyrus R fasado langus ir Š
fasado I a. R langą; būklė gera); I a. medinės vienvėrės įsprūdinės durys tarp patalpų Nr. 1-6, 1-2, 1-3, II
a. tarp patalpų Nr. 1-2, patalpoje Nr. 4 (II a. patalpų durys nėra pirminėse vietose; būklė gera); I a. durų
rankena su užraktu tarp patalpų Nr. 1-2 (būklė gera); I a. patalpų Nr. 1, 3, 4 medinės palangės (būklė
gera); I a. durų angų medinės staktos tarp patalpų Nr. 1-6, 1-2, 1-3, 3-4 (būklė gera, patenkinama);
lubų, sienų, kolonų apdaila - I a. vidaus patalpų Nr. 1-4, 7 sienų, lubų tinkas su XIX a. pab.
polichromine, XX a. I p. trafaretine tapyba (dalis tapybos fragmentiškai atidengta; būklė gera); II a.
vidaus patalpos Nr. 2 sienų, lubų tinkas su XVIII a. pab.-XIX a. I ketv. trafaretine tapyba (tapyba
fragmentiškai atidengta; būklė patenkinama); I a. patalpos Nr. 1 langų angokraščių dekoras (būklė



gera); grindų danga ar jos tipas - I a. patalpų Nr. 1-4 lentinės grindys su kaltinėmis vinimis, II a.
lentinių grindų tipas (būklė gera);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi kiemo
gilumoje(F01). Pastato fasadai tinkuoti, langai pakeisti, mediniai. Prie šiaurinio fasado įrengta medinė
beranda, kituose fasaduose antrame aukšte įrengti mediniai balkonai(F01-04). Stoge įrengti tūriniai
stoglangiai. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F05). Kaminas mūrinis, neyinkuotas.
Kiemo danga yra prižiūrima veja(F06-08).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2015 m. 8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08

(metai , mėnuo, diena)

Vyr. inž. ______________ Kęstutis Masaitis
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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